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EDITAL Nº 139/2014 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 

 

RETIFICAÇÃO Nº 03 

 

O EDITAL nº 139 de 20 de outubro de 2014 - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E  

TÍTULOS, publicado no DOU nº 203, de 21 de outubro de 2014, na seção 3, página 55, 

fica retificado conforme se segue:  

 

Onde se lê: 

4.14. A relação das inscrições deferidas será divulgada no sítio www.ifmg.edu.br a 

partir do dia 12 de novembro de 2014. 

4.15. O candidato que não tiver sua inscrição deferida poderá contestar o indeferimento 

por meio de recurso, conforme procedimentos e prazos estabelecidos no subitem 12.1. 

4.16. A relação das inscrições deferidas, após análise dos recursos, se houver, será 

divulgada no sítio www.ifmg.edu.br a partir do dia 17 de novembro de 2014.  

4.17. Todos os candidatos deverão imprimir o Comprovante de Inscrição (com o 

registro de PAGAMENTO CONFIRMADO) a partir de 12 de novembro de 2014, no 

sítio eletrônico www.ifmg.edu.br.  

4.17.1. Inexistindo recursos contra inscrições indeferidas, o Comprovante de Inscrição 

(com o registro de PAGAMENTO CONFIRMADO) poderá ser disponibilizado antes 

do dia 17 de novembro de 2014. 

 

Leia-se: 

4.14. A relação das inscrições deferidas será divulgada no sítio www.ifmg.edu.br a 

partir do dia 14 de novembro de 2014. 

4.15. O candidato que não tiver sua inscrição deferida poderá contestar o indeferimento 

por meio de recurso, conforme procedimentos e prazos estabelecidos no subitem 12.1. 

4.16. A relação das inscrições deferidas, após análise dos recursos, se houver, será 

divulgada no sítio www.ifmg.edu.br a partir do dia 18 de novembro de 2014.  

4.17. Todos os candidatos deverão imprimir o Comprovante de Inscrição (com o 

registro de PAGAMENTO CONFIRMADO) a partir de 14 de novembro de 2014, no 

sítio eletrônico www.ifmg.edu.br.  

4.17.1. Inexistindo recursos contra inscrições indeferidas, o Comprovante de Inscrição 

(com o registro de PAGAMENTO CONFIRMADO) poderá ser disponibilizado antes 

do dia 18 de novembro de 2014. 
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Onde se lê: 

8.13. Serão convocados para realizar a Prova de Desempenho Didático somente os 8 

(oito) primeiros candidatos classificados na Prova Escrita em cada área. Os candidatos 

não classificados neste limite, ou seja, que estiverem após a oitava colocação, estarão 

automaticamente eliminados do concurso. 

Leia-se: 

8.13. Serão convocados para realizar a Prova de Desempenho Didático somente os 8 

(oito) primeiros candidatos classificados na Prova Escrita em cada área, exceto para a 

área de Português, Literatura e Redação, para a qual serão convocados 16 candidatos. 

Os candidatos não classificados nestes limites, estarão automaticamente eliminados do 

concurso. 

 

Onde se lê: 

10.3 O Gabarito Oficial, levando em consideração possíveis alterações decorrentes da 

interposição de recursos, será divulgado a partir do dia 27 de dezembro de 2014. 

Leia-se: 

10.3 O Gabarito Oficial, levando em consideração possíveis alterações decorrentes da 

interposição de recursos, será divulgado a partir do dia 27 de novembro de 2014. 

 

Onde se lê: 

11.1 O resultado da Prova Escrita será publicado por ato próprio da Comissão Geral 

Organizadora do Concurso Público no portal do IFMG a partir do dia 09 de dezembro 

de 2014 e poderá ser acessado pelo endereço eletrônico www.ifmg.edu.br, na página 

específica de acompanhamento de concursos. 

Leia-se: 

11.1 O resultado da Prova Escrita será publicado por ato próprio da Comissão Geral 

Organizadora do Concurso Público no portal do IFMG a partir do dia 03 de dezembro 

de 2014 e poderá ser acessado pelo endereço eletrônico www.ifmg.edu.br, na página 

específica de acompanhamento de concursos. 

 

Onde se lê: 

13.3.1O resultado do julgamento dos recursos interpostos contra a pontuação na Prova 

Escrita, se houver, será divulgado a partir do dia 08 de dezembro de 2014. 

Leia-se: 

13.3.1O resultado do julgamento dos recursos interpostos contra a pontuação na Prova 

Escrita, se houver, será divulgado a partir do dia 09 de dezembro de 2014. 

 

 

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2014. 

 

Professor CAIO MÁRIO BUENO SILVA 

Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 
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